
               
 
 

Ha passat de 567 a 611 fundacions, un 7 per cent més 
 

La Coordinadora Catalana de Fundacions bat el rècord 

d’associades en tancar l’any del 40è aniversari  
 

La Coordinadora Catalana de Fundacions ha incrementat en un 7 per cent el nombre de 
socis en l’últim any en passar de 567 fundacions associades a finals de 2017 a les 611 
amb què s’ha tancat el 2018.  

Aquesta xifra de 611 fundacions associades, la més alta de la seva història, s’ha assolit 
l’any en què la Coordinadora Catalana de Fundacions ha celebrat el 40è aniversari de 
la seva creació com a institució pionera en la representació de les fundacions.  

Després dels anys de la crisi econòmica a Espanya, la Coordinadora ha experimentat 
un important creixement sostingut des de 2014, any amb què comptava amb 487 socis.  

 

La Coordinadora Catalana de Fundacions  

 

La Coordinadora Catalana de Fundacions és l’única institució de segon nivell del món 
fundacional a Catalunya. Presidida actualment per Pere-A Fàbregas, la Coordinadora 
representa davant les administracions, els agents polítics, econòmics, socials i l’opinió 
pública els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la cultura, 
l’ensenyament, la salut, els serveis socials, la recerca i la cooperació.  
 

La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació 
especialitzada, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal d’obtenir 
un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge. També afavoreix la 
col·laboració i el treball en xarxa entre les fundacions. 
 

Per a un millor coneixement de la tasca duta a terme i per facilitar sinèrgies, la 
Coordinadora disposa de quatre comissions que apleguen les fundacions que treballen 
en un mateix àmbit: Educació, Àmbit Social, Recerca i Tecnologia i Cultura i està en curs 
de constitució la de Salut. 
 

www.ccfundacions.cat 
#CCATFundacions 
@CCATfundacions 

#LesFundacionsHoFemPossible 
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